
DELIBERAÇÕES  77ª REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – 08 
DE JUNHO DE 2009 

 
presença dos seguintes Conselheiros: Prof. Dr. Oduvaldo Cacalano, 
Presidente, Profa. Dra. Mirna Busse Pereira, Profa. Dra. Márcia Zorello 
Laporta, Prof. Dr. Flavio Morgado,  Profa. Miriam Lernic Sartori, Prof. 
Moacir Xavier, Prof. Mario Gonçalves Garcia Junior, Profa. Kátia Aparecida 
Cruzes, Prof. Jairo da Rocha Soares,  Prof. Lazaro Aparecido Silva Pinto, 
Profa. Maria Elena Gouvea, Profa. Marta Elisabete W. Olivi, Prof. Alcides 
Melilo Galante, Prof. Osmar Mikio Moriwaki, Prof. Ricardo Balistiero, Sra. 
Maria Salete Casemiro Lira, Srta. Elaine Santos Gonçalves, Sr. Humberto 
Gerônimo Rocha, Sr. Gustavo Difrene Silva e Sra. Priscilla Juni das Neves. 
Os seguintes Conselheiros chegaram após o início da reunião: Profa. 
Noemia Rodrigues de Rezende, chegou às 09h52, Prof. Afonso Plaza Luiz 
de Carvalho, que já havia comunicado que só poderia chegar às 11h por 
estar ministrando aulas, chegou  às 11h32.  Justificaram suas ausências: 
Sr. Tarcisio Ramos, Sr. Luis Fernando de Araújo Silva.  
 
O Sr. Presidente pede que os Conselheiros priorizem as reuniões do 
Conselho Universitário porque precisamos da contribuição de cada um dos 
membros para que as decisões sejam sempre as melhores para o Centro 
Universitário.    
 
01) Posse dos representantes discentes da FAENG: Srs. Gustavo 
Difrene Silva e Priscilla Juni das Neves. Após a posse o Sr. Presidente 
consultou em qual das Câmaras participarão: Sr. Gustavo na Câmara da 
PROAP; Sra. Priscilla na Câmara da PROPPEX. Sra. Elaine solicitou 
mudança da Câmara da PROPPEX para a Câmara da PROAP, o que foi 
aceito por ainda ter vaga.   
 
 Prof. Galante, em razão da importância do assunto constante do item 07 – 
RTI, e considerando que ele está no último item, propõe que o mesmo seja 
adiado para reunião específica. Prof. Ricardo propõe que, ainda diante de 
tal importância, que as três Câmaras se reúnam para fechar a questão, 
tendo em vista que as Câmaras já apresentam ao Conselho toda a parte 
técnica, cabendo ao Conselho apenas algumas colocações e a votação. 
Diante da proposta dos Professores Galante e Ricardo, Profa. Márcia 
propôs que a reunião das três Câmaras ocorra no dia 18/06 às 10h30 e 
que se marque reunião extraordinária do Consun ainda no mês de junho. 
Prof. Mikio solicitou que a Assessoria Jurídica participe dessa reunião das 
Câmaras. Em votação, O Conselho aprovou, por unanimidade, todas as 
propostas apresentadas neste item “d”.  
 
 
03) Processo 9175/08 – PDI 2008-2012 – Resolução do Consun 018/08 
– Apresentação do nome do representante discente para compor a 
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Comissão de Acompanhamento em substituição ao Sr. Tarcisio 
Ramos, por solicitação do mesmo – Informou que os represetnates 
discentes indicaram o Sr. Humberto Gerônimo.  Em votação, o Conselho 
aprovou, por unanimidade, a inclusão do Sr. Humberto Gerônimo Rocha 
para integrar a Comissão de Acompanhamento do PDI, em substituição ao 
Sr. Tarcisio.  
 
 
04) CÂMARA DA PROGRAD – O Sr. Presidente passou a palavra à Profa. 
Mirna, destacando que os itens serão votados imediatamente após sua 
apresentação.  a) Processo 9353/09 – Comissão de Vestibular: Após 
amplamente discutido, o Sr. Presidente colocou em votação a proposta do 
Prof. Mikio, no sentido  de que a Comissão do Vestibular tenha o caráter 
deliberativo e executivo e a continuidade da comissão já instalada.  Em 
votação o Conselho aprovou por unanimidade como colocado em votação.  
 
b) Processo 9442/09 – Convênio IEL – Instituto Euvaldo Lodi – 
Convênio Programa de Estágio para Graduandos: o Conselho aprovou 
por unanimidade.  
 
 
c) Pedido de renovação de reconhecimento dos cursos de: Relações 
Internacionais, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, 
Engenharia Eletrônica-ênfase em telecomunicações: Profa. Maria Elena 
apresentou as seguintes propostas de correção no que foi apresentado. No 
projeto de Relações Internacionais retificar páginas 7 e 8 atualizando 
missão, visão e políticas institucionais para o que está proposto e aprovado 
no PDI 2008/2012; na página 35 deve se observar uma tabela de 
funcionários onde constam os professores coordenadores como cargos, 
devendo ser funções; na página 36 reformatar tabela dos docentes para a 
formatação do texto, retirando a cor vermelha; nas páginas 58 a 60 alterar 
também a cor do texto que está em vermelho. Verificar e fazer constar, 
caso não tenha, a ementa da disciplina Inglês Instrumental.   No curso da 
Engenharia da Computação alterar as páginas 7 e 8 retificando o texto da 
missão, visão e políticas institucionais para o que está proposto e aprovado 
no PDI 2008/2012. O Sr. Presidente colocou em votação o 
encaminhamento das solicitações de renovação de reconhecimento dos 
cursos objeto da pauta, com as retificações apresentadas pela Profa. Maria 
Elena, como aqui registrado. Em votação o Conselho aprovou por 
unanimidade como colocado em votação.  
 
 
05) CÂMARA DA PROPPEX – O Sr. Presidente passou a palavra à Profa. 
Marcia, destacando que os itens serão votados imediatamente após sua 
apresentação. a) Processo 9431/09 – Regulamentação para concessão 



 
ATA DA 77ª  REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO  

 3

de auxílios para participação em eventos científicos: Foi colocada em 
votação a aprovação da regulamentação com as seguintes propostas de 
alteração na minuta apresentada para o que vai a seguir transcrito: “resolve 
editar a presente resolução que regulamenta os critérios para a concessão 
de recursos financeiros relativos ao pagamento de inscrição, transporte e 
diárias a docentes que pretendam apresentar pesquisas em eventos de 
natureza científica e tecnológica.”;  no artigo 3º proposto para o que vai a 
seguir transcrito: “Quando a solicitação se referir à apresentação de uma 
pesquisa desenvolvida por vários autores, será analisada a concessão de 
recurso ao autor principal.”. Em votação o Conselho aprovou como 
colocado em votação com duas abstenções.   
 
b) Processo 9260/08 – Retificação da Resolução do Conselho 
Universitário nº 009/09 – normatização de contratação e de atribuição 
de aulas a professores para a pós-graduação:  Profa. Marcia distribuiu 
proposta de alterações na Resolução do Conselho Universitário 009/09, 
tendo em vista as dificuldades no processo de atribuição e de contratação 
de aulas de docentes da Pós-Graduação, diante da própria especificidade 
dos seus cursos. A proposta apresentada fará parte integrante desta ata.  
Foram apresentados e discutidos item por item dos propostos e fica aqui 
transcrito o que foi alterado daquele apresentado: Parágrafo Único (Art.4º) - 
A consulta, realizada por via eletrônica e disponibilizada no portal da 
Instituição, incluirá a manifestação de interesse e disponibilidade, assim 
como a comprovação de atendimento aos requisitos básicos estabelecidos 
pelo professor responsável pelo curso. No Artigo 8º, leia-se ao Reitor (e 
não à Reitoria como constou da proposta ora em análise). No artigo 15, 
onde se lê § 2º, leia-se § 1º, ficando assim redigido:  O docente 
responsável pelo curso estará impedido de participar do processo de 
seleção em que haja candidato com o qual tenha parentesco, ou qualquer 
outro vínculo familiar, cabendo à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão nomear professor  para substituir o responsável impedido. Art. 
18 – Obedecidos os comandos desta Resolução e demais normas legais e 
administrativas aplicáveis, constando parecer favorável pelo Professor 
responsável pela seleção, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão – PROPPEX enviará o expediente ao Reitor para os demais 
encaminhamentos. Em votação a proposta de alteração da Resolução do 
Conselho Universitário nº 009/09 apresentada pela Profa. Marcia, que fica 
fazendo parte integrante desta ata, e com as retificações sugeridas e 
adequadas nesse documento aqui transcritas. Conselho aprovou por 
unanimidade como colocado em votação.  
 
 
06) CÂMARA DA PROAP – a) Processo 9453/09-Regulamentação do 
uso dos laboratórios. Em votação o apresentado pela Câmara da Proap 
foi aprovado por unanimidade.   
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07) CÂMARAS – PROGRAD, PROAP E PROPPEX: Regulamentação do 
RTI – Retirado da pauta por votação unânime nos termos do que consta da 
alínea “d” do item 02 nesta ata. 08) Outros – Não houve.  


